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W TRAKCIE DWULETNIEGO OKRESU IMPLEMENTACJI 
PROJEKTU PARTNERZY OPRACUJĄ TRZY GŁÓWNE 
REZULTATY:

IZ SCKORY

Jeśli jesteś edukatorem osób 

dorosłych – pracownikiem 

socjalnym, nauczycielem, 

mentorem, wykładowcą, albo 

członkiem personelu 

pracującego z seniorami, 

projekt DIGITALISE ME pomoże 

Ci podnieść Twoje zawodowe 

kompetencje.

Partnerzy projektu 

nakreślą podstawowe 

kompetencje cyfrowe 

istotne dla pełnej 

partycypacji w życiu 

społecznym i 

obywatelskim. Mapa z 

pewnością pomoże 

zdiagnozować realne 

potrzeby osób starszych 

w tej dziedzinie.

Podstawowy 
Pakiet 
Kompetencji

 ”Podstawowe Umiejętności 
Cyfrowe dla aktywnej 
partycypacji w życiu 
społecznym i obywatelskim” 
- program podnoszący 
kompetencje cyfrowe, który 
pomoże edukatorom zapoznać 
się z luką kompetencji 
cyfrowych wśród seniorów oraz 
efektywniej ją niwelować w 
procesie edukacyjnym. Dzięki 
tym zasobom edukatorzy 
dowiedzą się jak poprawić i 
wspomóc umiejętności cyfrowe 
osób starszych, aby stali się oni 
bardziej kompetentni i 
społecznie włączeni poprzez 
uczestnictwo w przeróżnych 
sferach życia - od 
codziennych aktywności po 
spotkania towarzyskie czy 
aktywizację społeczno-
obywatelską. 

Przekrojowa mapa 
Podstawowych 
Kompetencji 
Cyfrowyc

Cyfrowych zawierający 
nowe strategie i 
metodologie 
usprawniające 
umiejętności czy 
biegłość cyfrową. 
To niezwykle przydatny 
zbiór istniejących już  
szkoleniowych 
rekomendacji oraz 
rozwiązań, które ukażą 
czy podpowiedzą jak 
efektywnie spełnić 
rzeczywiste potrzeby 
osób starszych w 
zakresie kompetencji 
cyfrowych i 
informatycznych. 

Szkolenie 
online

w w w . d i g i t a l i s e - m e . e u

Projekt ‘DIGITALISE ME’ ma na 
celu stworzenie stabilnej i 
możliwej do multiplikacji oferty 
edukacyjnej, oraz poprawę i 
zapewnienie pozaformalnych i 
nieformalnych możliwości 
edukacyjnych z uwzględnieniem 
wysokiej jakości programu 
dostosowanego do potrzeb 
seniorów, który może zostać 
wdrożony przez edukatorów na 
terenie ich krajów.  

Internet, media społecznościowe, 

media cyfrowe i urządzenia 

inteligentne zmieniły w relatywnie 

krótkim czasie wiele aspektów 

naszego życia prywatnego, 

zawodowego i społecznego.

Osoby starsze są szczególnie 

narażone na zjawisko wykluczenia 

cyfrowego. Większość z nich nie 

posiada podstawowych 

umiejętności cyfrowych czy 

informatycznych, aby w pełni 

uczestniczyć w życiu społecznym 

i obywatelskim. 

Nabycie umiejętności cyfrowych 

może być odpowiedzią na to 

społeczne wyzwanie. Gwarancja, 

że osoby starsze mają sposobność 

aktywnego udziału w życiu 

społecznym jest bardzo istotna, 

aby w pełni realizować założenia 

polityki włączającej.

ELEC
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RUTIS (Stowarzyszenie Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku) to 
Prywatna Instytucja Społecznej Solidarności (IPSS - ang.) i 
Użyteczności Publicznej, która wspiera społeczność i seniorów na 
poziomie krajowym i międzynarodowym.  Głównym celem RUTIS 
jest promocja aktywnego starzenia się i raportowanie dzialalności 
Uniwersytetów Senioralnych  www.rutis.pt

DomSpain Consulting (Hiszpania) jest organizacją zajmującą się 
kształceniem dorosłych, specjalizującą się w dziedzinie edukacji i 
szkoleń, umiejętności zawodowych, społecznych i 
międzykulturowych, językowych i z zakresu nowych technologii. 
DomSpain specjalizuje się w edukacji językowej, komputerowej, 
skupia się także na  dziedzictwie kulturowym, oferując szeroki 
zakres kursów i warsztatów dla podmiotów prywatnych i urzędów 
miejskich w prowincji Tarragona. www.domspain.eu 

Misją Consorzio Brianteo Villa Greppi (Włochy) jest promowanie 
ustawicznego szkolenia zawodowego, organizowanie i zarządzanie 
działaniami kulturalnymi wraz ze stowarzyszeniami, instytucjami i 
szkołami, zachowanie i poprawa dziedzictwa kulturowego, 
organizowanie usług wspierających inicjatywy edukacyjne
www.villagreppi.it  

Agencja Rozwoju Regionalnego rejonu Północno-Wschodniego 
(ADR Nord-Est - Rumunia) jest organizacją pozarządową 
użyteczności publicznej. Jej misją jest stymulowanie rozwoju 
gospodarczego i społecznego w północno-wschodnim regionie 
Rumunii. Agencja promuje strategie, gromadzi zasoby, wdraża 
programy i granty oraz oferuje usługi sprzyjające zrównoważonemu 
rozwojowi gospodarczemu oraz partnerstwom w duchu 
przedsiębiorczości. , www.adrnordest.ro www.crsnordest.ro 

Jako instytucja edukacyjna A & A Emphasys Interactive Solutions 
Ltd (Cypr) oferuje wysokiej jakości kursy dla osób dorosłych, 
edukatorów oraz młodych ludzi chcących podnieść swoj 
kwalifikacje zawodowe bądź uczestniczyć w szkoleniu zawodowym. 
Centrum Emphasys od 18 lat organizuje "szyte na miarę" szkolenia 
dla pracowników różnych firm i organizacji z sektora prywatnego 
i publicznego w oparciu o ich potrzeby w zakresie ICT. 
www.emphasyscentre.com

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS (Polska) to 
organizacja pozarządowa. Głównym celem Fundacji jest szeroko 
pojęta edukacja kulturalna i artystyczna dzieci, młodzieży i 
dorosłych, głównie w sferze pozaformalnej. Instytut tworzy 
międzynarodowe konsorcja wielostronne, dzięki którym pogłębia 
spójność Europy i promuje obywatelstwo proeuropejskie. 
Fundacja wspiera wszystkich młodych kreatywnych ludzi, którzy 
chcą pogłębiać swoje pasje, publicznie głosić swoje przekonania i 
ulepszać świat, również w kierunku ideologicznym
www.fundacjairis.com 
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